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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPF SENIORERNA BALTZAR 2019. 
 

Mål SPF Seniorerna 
 

 Tillvarata och verka för äldres intressen  

 Informera och skapa debatt i samhällsfrågor som berör äldre  

 Främja folkhälsa och verka för ett livslångt lärande.  
 
Föreningens uppgift  
 

 Informera sig om aktuella frågor och driva medlemmarnas intressen på det lokala 
planet 

 Informera medlemmarna i frågor som berör dem 

 Verka för gemenskap, trygghet, hälsa och trivsel bland medlemmarna  

 Aktivt rekrytera nya medlemmar  
 
Styrelse 
 
Föreningen arrangerade årsmöte 2019-02-21, som valde en styrelse på sju personer. Efter 
sitt konstituerande möte samma dag fördelades styrelseposterna enligt nedan. 
 
Ordf. Kjell Tybring 
V sekr Lars Göransson  
Sekr. Monika Torstensson 
Kassör Leif Bravell 

Medl sekr  Britt-Marie Sahlén  
Studieomb Lizbeth Perhammar 
Ledamot Sven-Olof Abrahamsson 
 
Föreningen har under verksamhetsåret haft två revisorer; Christer  
Stenberg och Per Lindhe och en ersättare Britt Johlgren. 
 
Styrelsen har under 2019 haft 10 protokollförda möten utöver årsmötet. Bland beslut under 
året av allmänt intresse märks: 
 

 Uppdragsbeskrivningar för aktivitetsansvariga och styrelseledamöter har följts upp 
med några små förändringar som följd. Ny uppföljning vid halvårsskiftet 2020. 

 Representanter från föreningen har deltagit i olika konferenser inom distriktet som 
distriktsstämma, ordförandekonferens och inspirationsdag för medlemsvärvning. Vi-
dare har vi deltagit i utbildning för nya styrelseledamöter, för webbansvariga och 
ekonomikurs för kassörer.  
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 Ett möte för nya medlemmar har hållits under våren 

 Ett kretsmöte med representanter från styrelsen och SPF Boren har hållits där vi ut-
bytte erfarenheter och information. En gemensam ansökan om kommunala bidrag 
har gjorts och vi har fått besked om att vi får detta.  

 Då SPF Seniorerna på förbundsnivå inlett en samverkan med Studieförbundet Vuxen-
skolan (SV) har vi vid halvårsskiftet inlett lokalt samarbete med SV och därmed avslu-
tat ett gott samarbete med Studiefrämjandet. 

 
Uppföljning av verksamhetsplan  
 
En del av de punkter, som funnits i verksamhetsplanen för 2019 har inte kunnat uppfyllas. 
Ambitionen att informera om SPF Seniorernas utbildningssatsning ”Gilla din ekonomi” har 
inte blivit av, då vi inte fått någon särskild information. Vidare har den gemensamma sats-
ningen från olika seniorförbund att alla vårdcentraler ska ha en integrerad äldrevårdsmot-
tagning med tydligt fokus på äldres vårdbehov inte involverat SPF i Motala. Motala har re-
presenterats av PRO. Någon rapport har ännu inte lämnats. Utvecklingen av information via 
hemsida och på annat sätt har påbörjats och är fortfarande på tankestadiet. I övrigt har 
mycket genomförts enligt planen, vilket framgår av nedanstående redovisning. 
 
Informera om aktuella frågor och driva medlemmarnas intressen på det lokala planet 
 
Föreningens representant i Kommunala Pensionärsrådet (KPR), Tarja Dahlin-Lindhe, har del-
tagit i de deras möten. Hon har sedan lämnat vidare sin information på de månadsmöten, 
som hålls för samtliga medlemmar. 
 
Verka för gemenskap, trygghet, hälsa och trivsel bland medlemmarna. 
 
SPF Seniorerna har tillsammans med PRO och SKPF Pensionärerna på riksnivå gemensamt 
utarbetat ett studiematerial ”Tillsammans mot ensamhet” med ett syfte att nå äldre som 
upplever ofrivillig ensamhet. Styrelsen har utifrån detta diskuterat hur vi skulle kunna agera i 
denna fråga. Frågan har lyfts i KPR vid flera tillfällen och i december togs frågan upp igen i 
KPR för att tydliggöra behov av kommunalt engagemang i form av lokaler och samordning. 
Några tydliga besked gavs inte, men en önskan att en referensgrupp skulle bildas till en på-
gående arbetsgrupp framfördes. 
 
Aktiviteter har tagits fram av dels Programkommittén, som minskats från sex till fyra perso-
ner och dels i form av studiecirklar. En konsthistoriecirkel och en cirkel kring aktiekunskap 
har genomförts tillsammans med SV. Programkommittén har under 2019 presenterat ett 
vår- och ett höstprogram. Ibland har programpunkter dykt upp efter programmets tryckning. 
Dessa har då presenterats vid månadsmöte och direkt därefter skickats ut via mail till med-
lemmarna.  Programkommittén har 
 

 Tagit fram och ansvarat för innehållet i de nio månadsmötena. Tanken är att vartan-
nat möte är ett föredrag kring ett intressant ämne, vartannat är mer underhåll-
ning/musik och ett är årsmöte. Totalt har mötena haft ca 650 deltagare, från ca 50 – 
120. Snittet är ca 70 personer. 
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 Anordnat en upptaktsträff i Dockanområdet i mitten av augusti med ca 60 personer. 
Programmet bestod av korvgrillning och tipspromenad. 

 Erbjudit studiebesök i intressanta verksamheter; Stridsskolan Kvarn och Ölbryggning 
hos Fors bryggeri. 

 Dagsutflykt med båttur på Sommen. 

 Arrangerat längre resor, som erbjudits till medlemmar. ( Spanien, Skottland och Bu-
dapest) 

 Teaterresa till Chinateatern ”En värsting till syster” 

 Arrangerat regelbundna aktiviteter i form av lunchträffar, vandringar, frågesport mm.  

 Genomfört en medlemsenkät om synpunkter på verksamhet och aktiviteter. 
 
Alla aktiviteter har varit välbesökta och en del har snabbt fulltecknats.  
 
Utöver ovanstående finns en del fasta återkommande aktiviteter enligt nedan. 
 

Boule 
Totalt 68 personer har vid något tillfälle deltagit aktiviteten vid 50 möjliga tillfällen under 
året. En höstfest med ett 40-tal deltagare har ordnats. Ca 30 medlemmar deltog i Förbunds-
mästerskapet i Falkenberg.  
 
Bridge 
Under året har man spelat måndagar och torsdagar med uppehåll under sommaren och ett 
kortare uppehåll under jul och nyårshelgerna. Vi är ca 45 medlemmar och i genomsnitt spe-
lar 13 par måndagar och något färre på torsdagar. Under året har vi spelat vid 75 tillfällen. 
Under året har vi haft pizzafest, påskfest, höstfest och julbord. Vid de flesta tillfällen har det 
varit fullt dvs. 40 personer.  
 
Hjärnkoll 
Under året har frågesporten Hjärnkoll arrangerats vid sex tillfällen. Till sammankomsterna 
som har ägt rum på Café Utsikten har i genomsnitt 19 medlemmar kommit. Totalt har 32 
medlemmar deltagit en eller flera gånger. Priser till bästa lag har delats ut i form av present-
kort till ett månadsmöte i föreningen eller en chokladask.  
Förutom de sex interna arrangemangen stod SPF Seniorerna Baltzar som arrangör av årets 
distriktsmästerskap i Hjärnkoll. Två tremannalag från vår förening deltog tillsammans med 
två lag från Vreta kloster, ett från Vikbolandet och två från S:t Olof. 
 
Vandringar 
Ett uppehåll i vandringarna uppstod då tidigare ledare avgick, men fr o m höstterminen har 
promenaderna återupptagits. Under fyra tillfällen har tillsammans 36 personer deltagit dvs i 
snitt 9 personer per gång. 
 
Golf 
Under perioden maj till september har man träffats och spelat golf vid åtta tillfällen med 
olika tävlingsformer. Mellan 8 – 16 personer har deltagit varje gång. Totalt är ca 20 personer 
aktiva inom golfen. 
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Bowling 
Höstterminen innehöll 14 speldagar med i genomsnitt 10 deltagare per gång. 
I december arrangerades en fest i Mjölby Bowlinghall med spel och tacobuffé. Terminen 
avslutades med handikappspel och julfika i bowlinghallen. 
 
Aktivt rekrytera nya medlemmar  
 
SPF Seniorerna Baltzar har vid årsskiftet 19/20 ca 680 medlemmar (2018: 700 st) Under 2019 
har ungefär 30 medlemmar tillkommit medan ca 20 har avlidit och ca 35 personer har slutat 
av andra skäl. Rekrytering har skett mest genom personliga kontakter antingen från styrel-
sen eller från någon medlem. Några har tillkommit då Tyleskogs förening lades ner, merpar-
ten därifrån valde dock att gå med i föreningen Boren. En minskning av antalet medlemmar 
är ett faktum inom hela SPF Seniorerna och förbundet trycker på behovet av aktiv rekryte-
ring och god medlemsvård. 
 
 
Motala 2020 

 
 
……………………………………………………  
Kjell Tybring, ordförande 
 
 
……………………………………………………. ………………………………………………. 
Monika Torstensson, sekreterare Leif Bravell, kassör 
 
 
……………………………………………………. …………………………………………………. 
Britt-Marie Sahlén, medlems sekr Lizbeth Perhammar, studieledare 
 
 
……………………………………………………. ………………………………………………… 
Lars Göransson, ledamot  Sven-Olof Abrahamsson, ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


